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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

 

3.1 Desain Penelitian  

       Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

strategi penelitian case study research. Menurut Polit & Hungler (1995) yang 

dikutip oleh Hamid (2008) riset kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis 

data dalam bentuk naratif, tentang persepsi yang bersifat subjektif. Riset 

kualitatif cenderung menggunakan aspek pengalaman manusia yang dinamik 

dengan pendekatan yang holistik untuk menguraikan pengalaman tersebut. 

Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, 

dan gambar. Menurut Saryono & Anggraeni (2011) penelitian studi kasus 

adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, 

memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber 

informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, kasus yang dipelajari 

berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Penelitian ini menggunakan 

desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena peneliti akan 

mendeskripsikan pengalaman pengasuh panti dalam memberikan perawatan 

untuk memenuhi kebutuhan harian para lansia 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Tempat penelitian ini dilaksanakan di Rumah Ny.S di Kota Malang. 

Waktu yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini 

dalam rentang waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018. 

Peneliti melakukan pengambilan data pada bulan Juli 2018 selama 1 – 2 jam 

dalam setiap pertemuan 
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3.3 Setting Penelitian 

Setting penelitian adalah bertempat di rumah keluarga Ny. S di Kota 

Malang. Waktu Penelitian pada bulan Juli. Sarana dan prasarana yang dimiliki 

keluarga untuk merawat pasien adalah  sebulan sekali check up di Puskesmas 

Gribig yang jarak tempuh hanya  1 km dari rumah pasien. Jumlah keluarga 

yang mendapat perawatan ialah 1 yakni Ny. S.   

 

3.4 Subyek Penelitian atau Partisipan  

Pendekatan yang dipilih dalam penekitian ini adalah pendekatan penelitian 

kualitatif dengan   strategi penelitian case study research, maka teknik 

sampling penelitian yang adalah non probolity sampling dengan pendekatan 

purposive sampling yaitu cara pengambiilan sampel dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. 

Partisipan pada peneliti ini adalah ibu yang mengalami masalah akan 

kesehatannya. Ibu tersebut mengalami penyakit Diabetes Mellitus yang sudah 

lama dan sedang menjalani program diet DM . Sehingga peneliti ingin 

mengetahui tingkat ketidakpatuhan  diet pada pasien Diabetes Mellitus. Jumlah 

subyek dalam penelitian ini adalah 1 orang , yaitu pasien. 

 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data, 

yaitu dengan wawancara dan observasi. 
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Wawancara  

  Dalam satu hari peneliti menggunakan waktui 1 jam untuk wawancarai 

responden. Peneliti melakukan wawancara selama 4 hari berturut – turut.  

Dalam pengambilan data dengan cara wawncara ini yaitu menanyakan sesuatu 

kepada seseorang responden dengan cara bercakap- cakap secara tatap muka          

( face to face). 

Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan cara seme structure interview 

yang mana peneliti terlebih dahulu merancang atau berpedoman pada pertanyaan 

yang telah dibuat. Pertanyaan selanjutnya mengikuti dari jawaban responden. 

Hasil wawancara tersebut direkam dengan tape recorder dan catatan kecil. 

Kemudian dibuat transkip dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk 

rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim.  

Data yang telah dikelompokkan  tersebut oleh peneliti dicoba untuk 

dipahami secara utuh dan ditemukan tema – tema penting serta kata kuncinya. 

Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman, permasalahan dan dinamika 

yangterjadi pada subyek. Inti dari pertanyaan yang peneliti ajukan yatu,  

1)  pola makan   

2) jenis  makanan yang dikonsumsi  

3) dukungan keluarga ketika merawat responden  

4) upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam diet DM  

5) kesulitan selama merawat responden  

 

   

3.6 Metode Uji Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk menguji kualitas data atau 

informasi yang diperoleh dalam penelitian, sehingga menghasilkan data dengan 
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validasi tinggi. Dikarenakan peneliti merupakan instrumen utama, maka uji 

keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber. Sebagaimana menurut 

Saryono & Anggraeni (2011) triangulasi (triangulation) merupakan pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pengumpulan data 

yang bersifat validitas dari Pasien  sebagai P1,Anak pasien sebagai P2, serta 

Menantu pasien sebagai P3. Ditambah dengan data penunjang dari hasil observasi. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang sama dan 

valid serta mendukung dari data yang didapat oleh peneliti. 

    

3.7 Metode Analisis Data  

 Metode yang dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan 

data serta mempermudah dalam penentuan pokok permasalahan dan perencanaan 

dalam penyelesaian dalam masalah tersebut adalah domain analisis, yang 

bertujuan untuk memeperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative 

menyeluruh tentang apa yang tercangkup dalam focus penelitian. Strategi yang 

dilakukan dalam peneliti ini sebagai berikut : peneliti menetapkan partisipan yang 

dilakukan wawancara. Setelah itu peneliti membuat panduan wawancara sesuai 

literature, peneliti melakukan wawancara kepartisipan satu kemudian sesegera 

mungkin dilakukan transkipsi ( diketik ), begitu pula selanjutnya. Kemudian 

peneliti melakukan cross check apakah data valid atau tidak dengan cara melihat 

hasil wawncara partisipan satu dengan yang lainnya. Jika data sudah valid, 

peneliti membaca berulang – ulang data tersebut untuk memahami maksud dari 

data pertanyaan utama lalu aka nada sub tema dan hasil. Domain analisis peneliti 

study kasus ini dilakukan penyederhanaan. 

 

3.8 Etika Penelitian  

 Masalah etika study kasus keperawatan merupakan masalah yang sangat  

penting dalam penelitian , mengingat study kasus  keperawatan berhubungan 
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langsung dengan responden, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. 

Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain : 

 a. Informed Consent ( persetujuan menjadi responden ) 

Inform consent ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada 

responden untuk memilih setuju atau tidak setuju dilakukan penelitian. 

Beberapa informasi yang harus ada dalam informed consent tersebut antara lain 

: partisipasi pasien, tujuan dilakukan penelitian, jenis data yang dibutuhkan , 

komitmen , prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi 

manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi. 

b. Anatomy ( Tanpa Nama ) 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan 

dalam penggunaan subjek study kasus  dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama partisipan pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan 

kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

c. Confidentially ( Kerahasiaan )  

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan  

kerahasiaan hasil study kasus, baik informasi maupun masalah – masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiannya oleh 

study kasus. 

 


